
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

COLÉGIO DOM AGOSTINHO IKAS 

 

EDITAL N° 03 /2019 
 

 O Professor de biologia, Admilson Ribeiro Toscano de Brito, Coordenador do Laboratório 

de Ciências Biológicas do CODAI-UFRPE, no uso de suas atribuições, através deste edital, torna 

pública a ABERTURA do PROCESSO SELETIVO de estudantes para o PROGRAMA DE 

ALUNO COLABORADOR (PBTAC) para a execução e desenvolvimento de atividades 

relacionadas ao desenvolvimento do projeto de Aluno(a) Monitor(a) e faz saber que as inscrições 

estão abertas no período de 18/03/19 a 29/03/19. 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições deverão ser realizadas no Laboratório de Biologia do COLÉGIO AGRÍCOLA  

DOM AGOSTINHO IKAS, mediante a condição de estar regularmente matriculado e frequentando 

as aulas como estudante do COLÉGIO AGRÍCOLA DOM AGOSTINHO IKAS.  

 

2. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

2.1  Estudantes deverão ter autorização, por escrito, do pais e/ou responsável, no caso de ser menor 

de Idade; 

2.2 Ser aluno regularmente matriculado no CODAI (Ensino Médio), tendo cursado a disciplina de 

biologia I ou está cursando a partir do II semestre de biologia do 1º ano. 

Parágrafo Único: os alunos do 3º ano do EM, não poderão pleitear a vaga, por estarem no último 

ano/semestre do curso. 

 

3. NÚMERO DE VAGAS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

3.1. Serão oferecidas 2 (duas) vagas, distribuídas da seguinte maneira: 1 (uma) vaga - no turno da 

manhã e 1 (uma) vaga – no turno da tarde. O contrato tem duração de seis meses ou 1 ano, 

podendo ser renovado. Por igual período, de acordo com o interesse do laboratório de ciências 

biológicas. 

 

Parágrafo Único: O (a) bolsista selecionado(a) poderá ser desligado(a) do estágio em qualquer 

momento caso não atenda às necessidades da instituição, não incidindo ônus para a mesma. Neste 

caso, será convocado(a) o(a) próximo aluno(a) que estiver em cadastro reserva, seguindo a ordem 

de classificação do referido processo seletivo. 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1 Os candidatos a bolsistas para a monitoria do laboratório de biologia serão avaliados através 

do interesse na participação, da média aritmética das notas obtidas na avaliação teórica, entrevista e 

perfil psicológico a serem realizados, sob a coordenação do professor Admilson Ribeiro Toscano de 

Brito. 

 

5. DIVULGAÇÃO E RESULTADOS 

 



A relação dos selecionados será divulgada no laboratório de biologia após o dia 30/04/2019. 

 

 

6. DEVERES DO ALUNO COLABORADOR 

 

 RESOLUÇÃO Nº 102/2003 – EMENTA: Institui o Programa Bolsa de Trabalho Aluno 

Colaborador – PBTAC do Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas – CODAI/UFRPE, e estabelece 

critérios de seleção dos participantes e concessão de  Bolsa. 

 

6.1. Da carga horária 

 O PBTAC concederá bolsa no valor de meio salário mínimo, correspondente à carga horária 

de 20 h semanais, para cada estudante selecionado, por um período de 06 ou 12 meses , prorrogável 

por igual período no ano letivo seguinte, sem vínculo empregatício com a instituição. 

 O(a) aluno(a) cumprirá jornada de 20 (vinte) horas semanais, com carga horária de 04 (quatro) horas 

diárias no período manhã ou tarde, conforme inscrição e resultado da seleção. As atividades deverão ser 

desempenhadas em horário oposto ao que o(a) aluno(a) esteja matriculado(a) no curso (EM), a combinar 

com o docente. 

 

7. CRONOGRAMA 

7.1 Inscrição: 18/03/19 a 29/03/19 – Laboratório de Biologia do CODAI ( Centro) 

7.2 Avaliação (Prova escrita): 09/04/2019, Local: Laboratório de Biologia do CODAI; 

7.3. Entrevista: 25/04/2019 e 26/04/2019; Local: Laboratório de Biologia do CODAI; 

7.4  Resultado: 30/04/2019; Local: Laboratório de biologia do CODAI; 

 

São Lourenço da Mata, 15 de março de 2019. 

 

 

Prof. Admilson R Toscano 

Coordenador do Lab. De Ciências Biológicas 


